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Välkommen på Kick-off för:

28 maj 2015 på Medeon Malmö
NU STARTAR VI ETT NORDISKT CENTER MED FOKUS PÅ HÅLLBAR SJUKVÅRD – VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Den 28 maj är det kick-off för Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) i Malmö. Kom och lyssna på vad
vi kommer att göra och hur du kan engagera dig i centret! Syftet med centret är att definiera, utöka och
exportera området hållbar sjukvård ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Det finns möjlighet att bli medlem i NCSH
och redan innan start är vi ett 15-tal medlemmar. Kick-offen är samtidigt en avslutning på en innovationsagenda
för hållbar sjukvård som tagits fram på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Resultat och
lärdomar från innovationsagendan kommer att presenteras. Du kommer att få höra intressanta föreläsningar
från sjukvården i Norge, Sverige och Danmark. Dessutom får du lyssna på företag om intressanta innovationer
för en mer miljövänlig sjukvård, forskare från Italien och mycket mer. Dagen avslutas med mingel.
VI SES PÅ MEDEON I MALMÖ DEN 28 MAJ!
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NÄR OCH VAR:

KONTAKT

Den 28 maj 2015 på Medeon Science Park

Nordic Center for Sustainable healthcare

Malmö - Per Albin Hanssons väg 41
Reseplanerar Malmö: www.skanetrafiken.se
Tid: 0900 till 1530, därefter mingel

C/O TEM at Lund University
Stortorget 17
211 12 MALMÖ, Sweden
+46 (0)40 606 55 80

FÖR VEM:

info@sustainablehealthcare.se or tem@tem.se

Alla intressenter inom området hållbar sjukvård
som privat och offentlig sjukvård,
miljöteknikbolag med lösningar för sjukvården,
life science med bra miljöprestanda,
arkitekter/konsulter, forskare med ett fokus på
hållbar sjukvård och andra som arbetar med
området m.fl.

TALARE:
•

Tore Havellen – Oslo Universitetssykehus

•

Anne-Marie Jacobsen – Region
Hovedstaden

•

Amina Pereno – Politecnico di Torino

•

Jakob Nielsen - Orbital systems

•

Johan Berhin – Green Furniture

ANMÄLAN:

•

Henrik Hemark – NFO Drives

Skicka din anmälan till

•

Ali Moulavi – Vensti

•

Patrick Rom – OCO Nordic

•

Lars Hansson – Bauer Watertechnology

•

Nicole Klemets – Karolinska

info@sustainablehealthcare.se Deltagarantalet
är begränsat till 60 personer och det är först till
kvarn som gäller. Det är kostnadsfritt att delta!

Universitetssjukhus
•

Marie Rodling-Wahlström – Regionservice,
Region Skåne

ÖVRIGT

•

Daniel Eriksson – TEM

Efter lunch kommer en del föredrag att hållas på

•

Ylva Wide - Swecare

engelska.

•

Lena Stigh – Jegrelius Institute

•

Lena Woin - Skånes Universitetssjukhus

•

Ulf Andersson – Medeon

Det finns möjlighet att ställa ut som företag eller
organisation. Kontakta oss för mer information.

Aktuellt program finns alltid på
www.sustainablehealthcare.se.
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Nuvarande medlemmar i

Läs mer på www.sustaianablehealthcare.se för mer information om hur du blir medlem.

